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Zajęcia lekcyjne są prowadzone z uczniami którzy zgłosili chęć udziału w zajęciach rozszerzonych. W skład grupy 

wchodzi 6 osób z klasy III i 2 osoby z klasy II.  

Cele zajęć: 

Głównym celem zajęć jest zdobycie przez uczniów wiedzy o prawidłowościach w przyrodzie i metodach ich 

poznawania oraz umiejętności umożliwiających spełnienie standardów wymagań egzaminacyjnych a 

następnie podjecie dalszego kształcenia na kierunkach technicznych. W związku z tym w układzie zajęć 

położono szczególny nacisk na zadania obliczeniowie typu maturalnego na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym. Ponadto celem zajęć jest stymulowanie rozwoju intelektualnego uczniów, inspirowanie do 

twórczego myslenia i rozwiązywania problemów. Ogólnymi celami są:  

 

1. Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy ucznia w zakresie fizyki i astronomii, umożliwiające pogłębienie 
rozumienia roli nauki, jej możliwości i ograniczeń. 
2. Uświadomienie roli eksperymentu i teorii w poznawaniu przyrody oraz znaczenia matematyki w 
budowaniu modeli i rozwiązywaniu problemów fizycznych. 
3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do żródeł informacji i  ich krytycznej selekcji. 
4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi,  
Podejmowane działania są kontynuacją działań realizowanych w klasie drugiej oraz rozszerzeniem treści 
zapisanych w programie nauczania na poziomie podstawowym który jest realizowany w czasie zajęć z 
fizyki. 
 
Rozkład materiału nauczania: (60h) 
 
1. Bieżące rozwiązywanie zadań typu maturalnego z poszczególnych działów – przekrojowe mające na celu 
utrwalenie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. -20h  
 

2. Zapoznawanie z materiałem teoretycznym, powtarzanie materiału z poziomu podstawowego i 

rozszerzonego. W szczególności zapoznanie z następującymi zagadnieniami: 

 

Cząstki elementarne a historia Wszechświata:  2h 

Skład materii stabilnej i cząstki nietrwałe. Skład materii w wysokich temperaturach, przemiany i 
równowaga 
Obserwacyjne podstawy kosmologii  2h 

Rozszerzający się Wszechświat. Promieniowanie tła jako relikt czasów przed 

powstaniem atomów. Szybkość rozszerzania się wszechświata i gęstość materii. Ciemna materia 

Modele kosmologiczne.  

Ewolucja gwiazd i galaktyk  3h 

Wszechświat zamknięty, czy otwarty. Modele powstawania galaktyk i ich układów. Ewolucja gwiazd. 
Diagram HR i kierunki ewolucji gwiazdowej. Analiza ścieżek ewolucji dla gwiazd o masie zbliżonej do masy 
Słońca. 
 

Klasyczne teorie fizyczne i ich podstawy doświadczalne  2h 



Mechanika Galileusza-Newtona i teoria grawitacji Newtona. Optyka geometryczna i falowa. 
Termodynamika i fizyka statystyczna. Elektrodynamika Maxwella, problem względności, eter. Szczególna 
teoria względności Einsteina. Ogólna teoria względności 
Elementy teorii kwantowych  2h 

Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Skwantowanie energii stanów mikroobiektów. Kwantowy opis 
atomów i jąder. Opis dużych układów. Modele kwantowe 
Modele astrofizyczne obiektów astronomicznych i Wszechświata  2h 

Układ Słoneczny w mechanice Newtona. Hierarchia struktury Wszechświata. Modele procesów w Słońcu i 
gwiazdach. Modele ewolucji Wszechświata 
 
Matematyczne metody w fizyce  3h 

Teoria niepewności pomiarowych i doświadczenia  3h 

 

Prąd stały  5h 

Natężenie prądu. Pierwsze prawo Kirchhoffa. Praca i moc prądu elektrycznego. Napięcie elektryczne. 
Zależność natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu. Prawo Ohma. Prąd elektryczny w metalach z 
mikroskopowego punktu widzenia. Łączenie szeregowe i równoległe odbiorników energii elektrycznej. Siła 
elektromotoryczna źródła energii elektrycznej. Prawo Ohma dla obwodu. Drugie prawo Kirchhoffa. 
Łączenie źródeł sił elektromotorycznych. Źródła prądu stałego 
Prąd zmienny  5h 

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Si³a elektromotoryczna indukcji. Zjawisko samoindukcji. Pr¹d 
przemienny. Natężenie i napięcie skuteczne. Obwody prądu przemiennego z indukcyjnością i pojemnością. 
źródła napięcia zmiennego 
Pole elektromagnetyczne  5h 

Elektryczne obwody drgające i emisja fal elektromagnetycznych. Detekcja fal elektromagnetycznych. 
Rezonans elektromagnetyczny. Własnooeci fal elektromagnetycznych. Stałe i zmienne pola 
elektromagnetyczne w przyrodzie 
 

Modele własności elektrycznych i magnetycznych substancji wykorzystywanych w mikroelektronice i 

telekomunikacji  6h 

Modele przewodnictwa. Półprzewodniki i ich zastosowania; dioda, tranzystor,tyrystor. Ferromagnetyki 
Obwody scalone 

Wykorzystanie fal elektromagnetycznych do przesyłania informacji 

Analogowy i cyfrowy zapis sygnałów 
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